
KURŠ ŪDENS TĀ BŪTU SMĒJIES, 

JA TO PASMEĻ AR SAUJU? 

DIEVS BIJA IEMĪLĒJIES, 

PASAULĒ LAIZDAMS GAUJU. 

MANA MŪŽĪGĀ KAITE, SPALVA UN OTA, 

VIDZEMES ASINSSAITE, 

LATVIJAS KAKLAROTA. 

 

ĀDAŽU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLAS 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS 

,, GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS“ 

 

 

Atzīmējot Latvijas valsts 100. gadadienu un godinot mūsu skolas izveidotājas un ilggadējās 
direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, sadarbībā ar Ādažu 
novada domi rīko vizuālās mākslas darbu konkursu ,, GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS “. 

Konkursā aicināti piedalīties visu Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu profesionālās 
ievirzes mākslas skolu audzēkņi. 

 

KONKURSA NOLIKUMS. 

 

MĒRĶIS:  

� � Attīstīt visjaunākās mākslinieku paaudzes radošumu un mākslinieciskās prasmes , 
iemaņas. Pētīt , apzināt un popularizēt visu pie Gaujas esošo novadu kultūrvēsturisko 
mantojumu. Ieaudzināt piederību savam dzimtajam novadam. 

 

UZDEVUMI: 

� � Rosināt Gaujas krastu novados esošo Mākslas skolu audzēkņu radošo pašizpausmi; 
� � Veicināt sadarbību starp novadu Mākslas skolām; 
� � Rosināt pieredzes, ideju un iespaidu apmaiņu 

 

DALĪBNIEKI: 

� � Profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņi 

 

NORISES VIETA UN ADRESE: 

� � Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV- 2164 

 



DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 

� � 2019. gada 25. janvāris ( pasta zīmogs )  
 

2018. GADA TĒMA:  

� � ,, Simtiem gadu Gaujas krastos “  

 

DARBU FORMĀTS: 

� � A3 

 

DARBU SKAITS: 

� � Katrā vecuma grupā – 5 darbi ( 15 darbi no skolas ) 

 

TEHNIKA: 

� � Jaukta ( kolāža ) 
 

VECUMA GRUPAS: 

� � 6-10 gadi 
� � 11-13 gadi 
� � 14- 16 gadi 

 

KRITĒRIJI: 

� � Individuāls darbs 
� � Atbilstība tēmai 
� � Autora darba oriģinalitāte 
� � Mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte  

 

DARBU VĒRTĒŠANA: 

� � Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs profesionāli mākslinieki. Tās sastāvu 
apstiprina konkursa rīkotāji 

� � Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 1., 2., 3. vietas ieguvēji  
� � Īpaši mākslinieciski un saturiski augstvērtīgam darbam tiks piešķirts GRAND PRIX - 

INGAS PATMALNIKAS PIEMIŅAS BALVA  
� � Pēc žūrijas ieskatiem kāda no vietām var netikt piešķirta  



 

DARBU NOFORMĒŠANA:  

� � Mākslas darba otrā pusē labajā apakšējā stūrī jāpielīmē vizītkarte, kurā norādāms 
autora vārds, uzvārds; vecums; darba nosaukums; izglītības iestāde; pedagoga vārds, 
uzvārds ( Pielikums nr. 1 )  

� � Skolas kopējo konkursa dalībnieku sarakstu - pieteikumu lūdzam aizpildīt un nosūtīt 
uz e-pasta adresi līdz 2019. gada 25. janvārim makslu.skola@adazi.lv  ( Pielikums 
nr. 2 ) 

 

LAUREĀTU APBALVOŠANA:  

 

� � 2019. gada 22.februārī plkst.14.00 Ādažos  

� � Konkursa godalgoto darbu izstādes atklāšana 2019. gada  22. februārī plkst. 13.30  

� � Konkursa rezultāti būs skatāmi Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mājas lapā  

KONTAKTINFORMĀCIJA:  

Daina Grūnvalde- Mākslas nodaļas vadītāja , tālr. 29100292, e- pasts daina.grunvalde@ 
inbox.lv vai makslu.skola@adazi.lv 

Māra Lemkena- Projektu vadītāja , e- pasts mara.lemken@adazi.lv  

 

 

 

 

 



Pielikums nr. 1 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Pedagoga vārds, uzvārds  

Izglītības iestāde  

Kontakttālrunis, e-pasts  

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums nr. 2 

Skola Tālrunis, e-pasts 
 

NR. AUTORA VĀRDS, 
UZVĀRDS 

VECUMS DARBA 
NOSAUKUMS 

PEDAGOGA VĀRDS, 
UZVĀRDS 
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